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BILLIE

I n de Volkskrant stond een lezers-
brief: we moeten stoppen met de 
demonisering van het algoritme. 
Want er zijn ook algoritmes die 
je leven kunnen redden, en die je 
auto en ook jou – zonder papieren 
kaart – beter laten rijden. Helemaal 
waar. Maar helaas kan wit niet zon-
der zwart, goed niet zonder slecht. 
Er kleven hoe dan ook nadelen aan 
deze technische verworvenheid en 
die moeten we durven bespreken.
Het gaat natuurlijk om balans, zoals 
bij zoveel in het leven. En zinnig-
heid. Technologie is prachtig als ze 
mens en samenleving ondersteunt. 
In het woordduo Smart Humanity is 
dit mooi samengepakt. Maar als het 
desinformerend en meningondermij-

nend wordt is alertheid ge-
boden. Soms duwt ze ook 
‘offline’ naar de achter-
grond, zoals bij jongeren 
die steeds minder boeken 

lezen. Evengoed geen fijne 
ontwikkeling.

Persoonlijk heb ik me verbaasd over 
het livestreamen van concerten. En 
dan vooral de reactie dat ‘optredens 
best kunnen vanaf het scherm’. Bil-
lie Eilish, 18 jaar en politiek geën-
gageerd as hell, zette met een 
techniek die extended reality (ER) 
heet een online show neer als ware 
kunst. Maar de complete zintuigprik-
keling, inclusief plasticbekerbiertje, 
werd node gemist. Nee, doe Billie 
maar ‘gewoon’ live. Maar wellicht 
kunnen we haar wel weer een boek 
laten lezen op een of andere social. 
Wie weet waar dat toe leidt. <

24
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nuttig als lastig kan zijn.
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 DATA IN BEELD | door de redactie 

Bible The is het eerste boek in een project van Joseph 
Ernst en Jan van Bruggen van sidelinecollective.com om 
de inhoud van enkele bijzondere boeken om te zetten in 
iets objectiefs, kwantificeerbaars en analytisch, kortom, 
data. Daarvoor schreef Van Bruggen zelf de software, 
waarmee alle woorden van de 1364 pagina’s dikke King 
James-bijbel in alfabetische volgorde konden worden 
gezet. Hiermee komt mooi aan het licht welke woorden 
het vaakst, en welke het minst vaak, in het boek worden 
gebruikt. En valt er bijvoorbeeld te concluderen dat de 
bijbel vooral positief is ingestoken – ‘good’ komt 720 
keer voor, ‘bad’ 18 keer – en dat het nogal mannen-
minded is: 8.472 maal ‘his’ tegenover slechts 3 maal 
‘hers’. En ‘god’ is overduidelijk een man: hij wordt 4.440 
keer genoemd, de ‘goddess’ maar 5 keer. <

GOD 
ALS GEGEVEN



Meer over 
Bible The 
lees je op 
pagina 6.
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Een boek kan van alles met een mens 
doen, weten de initiatiefnemers: ontroe-
ren, onderwijzen, ogen openen. ‘Een boek 

kan de koers van de geschiedenis compleet 
wijzigen en een gehele beschaving vormgeven. 
Maar een boek is ook “gewoon” een verzame-
ling van woorden, geplaatst volgens een literair 
algoritme dat door de auteur is bedacht. Een 
algoritme dat mensen een leven lang kunnen 
bestuderen op zoek naar antwoorden, inspiratie 
of kennis.’ 
De makers van Bible The zijn met dit algoritme 
aan de haal gegaan, door boeken te zien als 
datasets; ‘Om te kijken of we er statistische 
informatie uit kunnen halen die insights opleve-
ren die we op een andere manier wellicht niet 
kunnen vinden.’ Het project onderstreept het 
belang dat mensen aan woorden hechten, en 
aan de volgorde van die woorden en hun bete-

kenis. Het doet nadenken, zo is het idee, over 
de interpretatie van het geschreven woord op 
eenzelfde manier als een abstract schilderij dat 
over een bepaald thema doet. 

Insights nader bekeken
Een van die insights is dat de bijbel een over-
wegend positieve toon heeft. Zo komt ‘love’ 
308 keer voor en ‘hate’ 87, ‘happy’ 28 keer en 
‘sad’ 11, ‘right’ 358 maal en ‘wrong’ slechts 
26, en ‘life’ 451 keer maar nog steeds meer 
dan ‘death’ (371). Dit is door te trekken naar 
bijbelse zaken als ‘heaven’ (582) en ‘hell’ (54), 
en ‘blessed’ (302) en ‘damned’ (3). Verder zijn 
er twee keer zoveel ‘givers’ als ‘takers’.
Daarnaast komt uit de data naar voren dat de 
bijbel door witte mensen wordt gedomineerd 
(verhouding 4:1), en door mannen: ‘He’ komt 
10.404 keer voor, ‘she’ 982, en ‘him’ 6.659 
keer en ‘her’ 1.994. Het gender-verschil is 
eveneens zichtbaar in 1.094 ‘sons’ tegenover 
252 ‘daughters’, 548 ‘fathers’ tegenover 8 
‘mothers’, en het 7.830 keer gebruik van het 
woord ‘lord’ tegenover 4 keer ‘lady’.

‘Data liegen nooit’
Eind oktober bracht sidelinecollective.com een 
tweede boek uit dat op dezelfde manier alfabe-
tisch is ontleed: The Constitution of the United 
States of America. Het omzetten van deze tek-
sten in data leert ons een wijze les, aldus de 
makers van America Constitution of of States 
the the United: dat data nooit liegen. ‘Dat kun-
nen ze niet; ze kunnen alleen worden geïnter-
preteerd. Dat is het grote verschil tussen data 
en feiten: feiten kunnen in diskrediet worden 
gebracht of volledig terzijde worden geschoven, 
afhankelijk van je sociaal-politieke ideologie of 
argumenten. Data daarentegen werken voor 
beide kanten van de politieke kloof.’

Meer over deze projecten vind je op 
https://sidelinecollective.com. <

vervolg 
van
pagina 
4 - 5

VEEL LOVE EN 
WITTE MENSEN
Door alle woorden in de 
bijbel in alfabetische 
volgorde te zetten 
‘herschreven’ Joseph 
Ernst en Jan van Bruggen 
van side line collective.
com de bijbel. Doel van 
Bible The: insights halen 
uit ‘het boek als dataset’.

In de bijbel is er geen sprake van 
‘sex’ or ‘intercourse’, maar er zijn 
wel 17 ‘concubines’, 9 ‘adulterers’, 
8 ‘harlots’, 4 ‘sodomites’, 3 gevallen van 
‘copulation’, 3 gevallen van ‘conception’, 
2 ‘whores’ en 1 ‘prostitute’.

 NEWS FACTS | door de redactie  NEWS FACTS | door de redactie 

Digitale opslagtechnologie heeft geleid tot 
ongekende mogelijkheden voor toegang tot 
en analyse van audiovisuele collecties. Dit 
digitale archief heeft echter constante zorg 
nodig. DNA biedt een alternatief voor lang-
durige, passieve opslag van enorme hoe-
veelheden digitale informatie, weet Beeld 
en Geluid. DNA kan vijf bioscoopfilms op-
slaan op het volume van een korrel zout. 
Ook biedt het een extreem stabiele opslag-
methode voor langer dan 10.000 jaar, en 
een nieuwe kopie maken gaat eenvoudig 
door een biologisch proces. <

In het kader van de wereldwijde Unesco 
Audiovisueel Erfgoeddag zette Beeld en 
Geluid vorige maand een nieuwe stap 

in audiovisuele archivering. In samenwer-
king met Twist Bioscience, een innovator 
in DNA-synthese, bewaart het instituut als 
eerste Europese archief een iconisch frag-
ment in DNA. Het gaat om de feestelijke 
beelden van NOS Sport na de gewonnen 
EK-finale van 1988. Deze zijn voor de ko-
mende 10.000 jaar veilig opgeslagen in 
een capsule. 

BEELD EN GELUID 
SLAAT ICONISCH 
FRAGMENT EK 1988 
OP IN DNA
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 IP LINGO | Rob Feenstra 

Rob Feenstra
Projectleider/consultant bij 
de Universitaire Bibliotheken Leiden; heeft 
als aandachts gebieden bibliotheeksystemen 
en de digitale bibliotheek

Brokkelbrein
Al jaren worden we blootgesteld aan grote hoeveelheden 
informatie die als een eindeloze serie hagelschoten op 
ons wordt afgevuurd, en al jaren buitelen de deskundi-
gen over elkaar heen om ons daartegen te waarschuwen. 
Ze geven ons tips om er beter mee om te gaan. Zet je 
smartphone eens een dag uit! Lees je mail maar twee 
keer per dag!
Dat er geen einde komt aan die waarschuwingen bewijst 
dat we ons er blijkbaar weinig van aantrekken. De Bel-
gische neuropsychiater Theo Compernolle houdt zich al 
jaren bezig met deze problematiek. Onlangs lanceerde 
hij het begrip brokkelbrein. Net als veel nieuwe woorden 
allitereert het lekker en mede daardoor blijft het goed 
hangen. Dat is maar goed ook, want iemand met een 
brokkelbrein heeft grote moeite om zich te concentreren. 
Hij heeft zichzelf aangeleerd om in razend tempo van on-
derwerp naar onderwerp te gaan en nergens te lang bij 
stil te staan. Hij kan niet anders.
Het blad Nouveau besteedde op de website aandacht aan 
Compernolles brokkelbreinverhaal. Op het eerste scherm 
zag ik onder meer bewegende reclames voor bootcamps 
en spijkerbroeken, een oproep om me te abonneren op 
het blad en zes verwijzingen naar sociale media. Daartus-
sen stond de titel van het artikel: ‘Snel afgeleid? Pak je 
brokkelbrein aan!’. Het was geen grap. 
Toen ik naar beneden scrolde werd het er niet beter op. 
De sociale buttons bleven met me meegaan, net als de 
bewegende spijkerbroeken die om onverklaarbare rede-
nen werden omlijst met bliksemflitsen. We passeerden 
samen nog een paar advertenties en werden tenslotte 
gewezen op andere artikelen die ook interessant waren. 
Daarvan is ‘Van wc naar persoonlijk wellnesscenter’ me 
bijgebleven. En om het beeld voor u nog iets helderder te 
maken: het artikel zelf bevatte 358 woorden. Dat is niet 
veel meer dan deze IP Lingo.
Compernolle heeft met brokkelbrein iets moois bedacht, 
maar we kunnen wel zeggen dat zijn woord niet altijd in 
vruchtbare aarde valt. <

Steeds meer informatie is te 
vinden op het internet, daar-
door doen meer mensen 

hun boekencollecties rigoureus 
weg. Dat geldt ook voor be-
kende creatieve Neder-
landers. Hoe kunnen 
we die persoonlijke 
boekencollecties, dit 
stuk cultuur, bewa-
ren en delen? Lidewij 
Edelkoort, 
levenspart-
ner van ont-
werper An-
thon Beeke, 
wil dat zijn 
verzame-
ling en liefde 
voor boeken 
behouden 
blijft. Dus or-
ganiseert ze 
samen met 
Charlotte Grün 
de tentoon-
stelling BOE-
Ken Delen in 
het Albert van 
Abbehuis voor 
art, science, techno-
logy and design in 
Eindhoven.

Langs bibliotheken
De bezoeker kan struinen door de 
speciaal ontworpen kasten en zich 

in themakamers laten onderdom-
pelen. De rode erotische kaften, 
de boeken in kartonnen doosjes, 
de groene illustraties van huis en 

tuin, en de witte dummies die 
nog wachten op een doel. 

Beekes boeken vertellen 
het verhaal over hem als 
jarenlange ver zamelaar 
van boekwerken die hem 
inspireerden, ontspan-

den of ver-
voerden.
De boeken-
collectie blijft 
tot het einde 
van het jaar 
in Eindhoven 
om daarna 
langs openba-
re bibliothe-
ken te trek-
ken. Daar zal 
de collectie 
het startpunt 
zijn voor ‘een 
inspirerend 
meerjarig 
programma, 

waarbij de boekenkast 
van een bekend persoon 
langs verschillende biblio-

theken, musea of culture-
le instellingen in Nederland reist’.

Meer informatie: https://
www.albertvanabbehuis.com/ <

BOEKen DELEN 
toont collectie 
Anthon Beeke
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 DESINFORMATIE | CINDY LAMMERS 

Digitale inmenging in verkiezingen, desinformatie; 
hoe groot is dit probleem voor de democratie? 
En hoe kunnen we de techreuzen nu echt hun 

verantwoordelijkheid laten nemen? ECP, Platform 
voor de InformatieSamenleving verzorgde er samen 

met het NL IGF (Nederland Internet Governance 
Forum) een webinar over.

een brief aan de Tweede Kamer haar 
zorgen over digitale inmenging in de 
Tweede Kamerverkiezingen. Kortom, 
Houston, we have a problem.
Broeders heeft drie virtuele tafelgasten 
ter beschikking om het onderwerp aan 
de hand van enkele vragen eens goed 
te fileren: Carmen Gonsalves (hoofd 
Internationaal Cyberbeleid ministerie 
van Buitenlandse Zaken), Ronald Prins 
(lid kiesraad & onderzoeksraad voor 
Veiligheid, medeoprichter FOX-IT en 
sinds 1 oktober Hunt & Hackett) en 
Marietje Schaake (international policy 
director Stanford University & Cyber 
Peace Institute, voormalig lid Europees 
Parlement namens D66).

Hoe erg is dit probleem van 
digitale inmenging nu eigenlijk?
Gonsalves: ‘Het is een groot probleem, 

Trump of Biden? Inmiddels 
weten we de uitslag, maar 
op het moment van het we-
binar Digitale inmenging in 

verkiezingen. Probleem zonder oplos-
sing?, vorige maand, is het nog gissen. 
‘We doen een setting the scene aan de 
hand van de presidentsverkiezingen in 
de VS in 2016’, legt moderator Den-
nis Broeders, universitair hoofddocent 
Veiligheid & Technologie aan de Uni-
versiteit Leiden, de opzet uit. ‘En we 
lopen vooruit op die van dit jaar.’ Niet 
erg, want het thema blijft actueel. En 
het is niet uitsluitend een Amerikaans 
verhaal. ‘Zie ook het Brexit-referen-
dum in Groot-Brittannië waar Russi-
sche actoren het vuurtje goed hebben 
opgestookt.’ Dichter bij huis uitte mi-
nister van Binnenlandse Zaken Ollong-
ren enkele dagen voor het webinar in 

‘Absolute no go 
en iets wat we 

internationaal 
moeten verwerpen’

Desinformatie en digitale inmenging
in verkiezingen:

onderdeel van een nog bredere proble-
matiek die zich de laatste jaren steeds 
meer laat zien: dat actoren die ons 
niet welgezind zijn alle digitale mid-
delen inzetten om onze maatschappij, 
democratie, veiligheid en economie op 
welke manier dan ook te ondermijnen. 
Dat gebeurt sluipenderwijs. Het een 
absolute no go en iets wat we interna-
tionaal moeten verwerpen.’
Prins: ‘Ik denk ook wel dat het een 
probleem is. Maar er hangt nog een 
vraag omheen. In onze polariserende 
omgeving is het veel belangrijker dat 
we het vertrouwen in de verkiezin-
gen houden. Als mensen een haakje 
vinden om te twijfelen aan de ver-
kiezingsuitslag is dat niet goed. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld op afstand door 
Poetin – onrust creëren is zijn doel – 
maar ook door Trump zelf met zijn 

Carmen Gonsalves: 

‘Terwijl we 
eerder nog 
heel terug-
houdend 
waren over 
regelgeving in 
het digitale 
domein, is er 
nu duidelijk 
de wens 
naar meer 
verplichting 
en trans-
parantie’


